
סקַאמז שייַכות צו די היים בַאזיצער הילף פַאנד!
ניו יארק סטעיט האט באקומען 540 מיליאן דאלאר אין פעדעראלע הָאמָאונער הילף פאנדס 

)HAF(. הָאומָאונערז מיט ַא הָאומָאונער נויט שייַכות צו די COVID-19 ּפַאנדעמיק קענען 
 HAF ָאדער 776-9423)844(  צו לערנען מער וועגן צי nyhomeownerfund.org קָאנטַאקטען

געלט ָאדער אנדערע פראוגראמס קענען העלֿפן זיי. 

ֿפַאר צו צולייגן א HAF איז דאס פריי. אזוי, ניו יארק סטעיט אטוירני דזשענעראל לעטיטיא 
דזשיימס ווארנט היימישע אייגנטימער זיי זאלן זיך היטן קעגן ווער עס יז וואס באצאלט א 

 HAF אדער צוזאגן אז זיי קענען זיכער מאכן אז איר וועט באקומען HAF אפצאל צו צולייגן פאר
געלט.

עס איז ומלעגַאל צו בעטן ַאּפפרַאנט פיז ֿפַאר היּפָאטעק הילף, ווָאס כולל ַאּפלייינג ֿפַאר 
HAF, ַאנטלייַען מָאדיפיקַאטיָאנס, פָארבערַאנסיז און קורץ פארקויפונג. אפילו ַאדווָאקַאטן 

קענען נישט בעטן ַאן ָאפפרַאנט ָאּפצָאל ֿפַאר היּפָאטעק הילף סייַדן איר און דער ַאדווָאקַאט 
הָאבן אריין ַא קָאנטרַאקט צו צושטעלן סערוויסעס )ווָאס איז באקאנט ווי ַא “רעטַאינער”( און 

דער ַאדווָאקַאט האט פיילד ַא ָאנזָאג פון אויסזען אויף דיין ביכַאף אין ַאן ַאקטיוו ּפלַאץ פַאל.

אין דערצו, קיין איינער קענען צוזָאגן איר HAF געלט. די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון 
האוזינג און קאמיוניטי רינוואל )HCR(, ווָאס וועט זיין אין בַאשולדיקונג פון HAF. צו ָאפט 

סקַאמערז צוזָאג זיכער רעזולטַאטן, נעמען דיין געלט ָאבער קיינמָאל פָארלייגן ַא ַאּפלַאקיישַאן 
ֿפַאר דיין ביכַאף, און לָאזן איר ערגער ַאוועק ווי איר געווען פריער. 

הָאומָאונערז קענען ָאנווענדן ֿפַאר HAF אויף זייער אייגן און פריי מיט מינימום 
סַאבמישַאן פון דָאקומענטן. איר קענט לערנען מער וועגן ווי צו צולייגן דורך גיין צו HCR ס 

.nyhomeownerfund.org :דָא HAF וועבזייטל וועגן

إذاאויב איר דַארֿפן הילף מיט די HAF ַאּפלַאקיישַאן ָאדער הָאבן ֿפראגן וועגן ווָאס אנדערע 
הילף איז בארעכטיגט, איר קענט בַאקומען פריי הילף דורך קָאנטַאקט די הָאמעָאונער 

ּפרַאטעקשַאן ּפרָאגרַאם פון ניו יארק סטעיט )HOPP( הָאטליין ביי )HOME-456 )855 ָאדער 
)855( 466-3456. ָאדער דורך בַאזוכן HOPP וועבזייטל: homeownerhelpny.com. ֿפַאר איבער 

ַא יָארצענדלינג, דער ַאדווָאקַאט ַאלגעמיינע האט געהָאלֿפן פָאנד HOPP און ַארבעט ענג מיט 
HOPP ַאדווַאקַאץ ַאריבער ניו יארק סטעיט. 

קָאנסומער ַאלערט

Office of the New York State Attorney General Letitia James



גלויבן ַאז איר הָאט שוין קָאנטַאקטעד דורך ַא HAF ָאדער היּפָאטעק הילף 
סקַאמער, ביטע ַארייַן ַא קלָאג מיט די ַאדווָאקַאט ַאלגעמיינע 

ag.ny.gov/consumer-frauds/Filing-a-Consumer-Complaint  
(800) 771-7755

בלויז HCR קענען ַאּפרווו איר ֿפַאר 
HAF און בלויז דיין בַאנק ָאדער 

היּפָאטעק סערוויסער קענען ַאּפרווו 
ַא ַאנטלייַען מָאדיפיקַאטיָאן

בלויז ַאדווָאקַאטן ַאדמיטַאד צו פיר אין 
ניו יארק קענען פָארשטעלן איר אין 

הויף

דיין בַאנק וועט שוין הָאבן די 
אינֿפָארמַאציע.

דו זאלסט נישט געבן דיין פערזענלעכע 
פינַאנציעל אינֿפָארמַאציע צו ַא טרַאפ - 
קַאללער ָאדער עמעצער ווָאס קלַאּפט 
אויף דיין טיר, ָאדער אין ענטפער צו ַאן 

אומגעריכט ּפָאסט. דָאס כולל דיין בַאנק 
אקאונט נומער, סאציאל סעקוריטי 

נומער ָאדער די נָאמען פון דיין ַאנטלייַען 
סערוויסער

קיינמָאל זאאלסטו צָאלן ַא ַארויף-
פרָאנט ָאּפצָאל ֿפַאר היּפָאטעק-

ֿפַארבונדענע בַאדינונגס.

עס איז א פארלעצונג פון ניו יארק 
געזעץ צו באצאלן אנפאנג פיז פאר 
אזעלכע סערוויסעס און פארלעשן 
זאלן ווערן באריכטעט צום אטורני 

גענעראל אפיס

דו זאלסט נישט גלויבן ָאנליין ַאדס, 
טעלעפָאן סַאליסיטיישַאנז ָאדער 

מענטשן ווָאס קומען צו דיין טיר, ַאחוץ 
פון טרַאסטיד רעגירונג יידזשַאנסיז, 

ווָאס צוזָאג ַאז זיי קענען בַאקומען 
ַא HAF געלט ָאדער ַא היּפָאטעק 

מָאדיפיקַאטיָאן.

זיין ָאּפגעהיט פון סַאליסיטיישַאנז פון 
מענטשן ָאדער קָאמּפַאניעס מיט 

אויס-פון-שטַאט טעלעפָאן נומערן 
ָאדער ַאדרעסעס, סּפעציעל ֿפַאר 

ַאדווָאקַאט

עצות צו ויסמיידן HAF און היּפָאטעק רעסקיו סקַאמז


